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Tainá, rnenor absoluta,rnente incapaz, resìdenie e domicÍiiada em
São loão de Meriti não foÍ reconhecÍda pelo seu pai, Fernando, resiciente
e domiciliado em Duque de Caxias, inconformada com esta situação sua
genitora, Andréa, prccu i-a c Núcieo de Atendimento da Defensoi-ia
PubiÌca objetÌvando resguardar os interesses de sua filha, sobretudo
porque, nãc maìs está conseguindc sustentá-la sozjnha. Deste mod'o,
responc'a com fundamento na lei
a) Qual a ação a ser proposta para resguardar os Ìnteresses da
menor Tainá2 ''tnec*t',.12*T
á,L zt-4--t+*7ía-ata- (4c' a,t-ttn-ç*4|e-L

b) A pr-etenciicja ação derzerá ser- proposta em que Íoro? 48, <'rc
c) Quem devera figurar no polo arivo da pretendída ação? -ra-.,'nn-^í, d;eb'
Tú\Y,t +2,+--4-a,dz-
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Em que especie ce contrato
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A nfCmêqqã de r-nmnrâ e rronei a nnr in<irr rrnr:nin narfir-r ri:r Á
cjocumento hábil para conferir ao promitente comprador o díreito de
aquisição sobre o imóvel? Responda indicando o disposÌtivo legal.
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Angela,
crlada
em uma ação cje cobrança de cota condominÍal,
procura a Defensoria Fública para se defender. Responda indicando o

dispositivo legal pertinente
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e! o- rito processu.nl cja mencionada ação? À?{16lb
Quat
b) Qual e o prazo para api-esentação da contestação? ltauas,r?."o"<
Boa sorte
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PROVÂ DO ,{{XVíI! E;'éA,4Ë DË ADN*ISSÃA AO ESTAG|O FCRENSE DÂ
DEFEruSORIA PUB[-ICA
DIREITO PENAL E PROCESSO PEI.IAL
Íí8" TARDE
PROVA
1u

QUËSTÃO:1t ponto)

O preso que se encontra cumprÍndo pena em regime fechado no SÌstema
Penitencìário, mas que começa a trabaihar como "faxina" na íimpeza das celas,
poderá ter a seu favor algum benefício? Responda apontando o dispositÍvo legal.
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2'QUESTÃO: (1'ponio)
Eurico pratica crime de roubo em Niteroi, logrando êxito na empreitada
urIrilìruJc.
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pela Ponte Rio-Nìtei-oÌ', e preso em ílagranie delito no bairro do Caju, já no Rio de
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lndaqa-se: Quai o foro competente para o processo e julgamento do fatocrime envolvendo Eurico? Resposta justificada na lei. '+A, üTr
3'QUËSTÃO:1 Z ponios

)

Wiison, furiador de ceìulares, pede para que seu amigo Alex Sandro guarde
em sua residência a res furtíva. Alex Sandro, contudo, em meio a grave crise
financeira, sem jnformar da L..ocedência do produto, vende um ceiular por preço
de mercado a lerceiro e gasta r,rdo o dinheiro em proveito proprio.
Responda com base na l_ ti:
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a) Tipifique a conduta de Alex Sandro considerando que este sabia que o
celular era furtado |ffi, W1rn4 cf
b) b) E se; Alex Sandro 'não soubesse da natureza ilícÍta do aparelho de
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Segundo as regras ccntidas no Diploma Processual Penai Brasileiro,
quando da realização do interrogatcrio, será dispensável a presença do Defensor
Público ou patrono partÍcular do acusad o? fã\
lt6st fr?
Resposta com arrimo na legislação vigente.

Boa sortel!

